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Abstract
A THEORY OF LEGAL SYSTEMS 

The purpose of this essay is to answer three successive questions: 

1. Can a distinction be made between legal forms to separate between legal
societies and societies with legal systems?

2. Can the different legal forms be given individual theoretical substance
through the legal theories of Rawls, Hart and Dworkin?

3. Can a durable theory for a legal system be created by integration of legal
forms developed in accordance with the legal theories of Rawls, Hart
and Dworkin? 

A distinction is possible on the basis of the three necessary legal forms of a
legal system. The three legal forms being a conception of justice, a set of
legal rules made as means by a goverment to steer society towards desirable
ends and rules for the judical adjudication for non-regulated or insufficiently
regulated cases. 

In my view the answer to the second and third question should be in the
affirmative. The specific theory for a legal system that is presented is
however only an example of one possible theory for a legal system. The
point made is that individually created theories can help us realise what
changes we want to implement in our societies.



2

Förord
Jag skulle än en gång vilja tacka David Reidhav för att han under
teoriterminen entusiasmerat mig att skriva en kortare uppsats efter min egen
idé. En idé som nu resulterat i ytterligare en uppsats och nya idéer. 
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1 Inledning och bakgrund
Under en av teoriterminens föreläsningar kläcktes en idé hur Rawls, Harts
och Dworkins rättsteorier kanske kunde integreras istället för att ställas i ett
motsatsförhållande. Under terminen skrev jag en kortare uppsats ”Ett
Rättssystem” behandlande integrationsidén. 

Nu vill jag vidareutveckla den integrationsidén till en mer generell
rättssystemsteori. Därför förklaras den grundläggande strukturen för ett
rättssystem så att mer generella slutsatser kan dras. Den ursprungliga
integreringen av Rawls, Harts och Dworkins rättsteorier bevaras i sak men
kompletteras och revideras så att den kan utgöra ett exempel på en möjlig
rättssystemsteori.

1.1 Syfte

Min forskningsfråga är uppdelad i tre successiva steg:

1. Kan man genom att urskilja tre skilda rättsformer göra en
distinktion mellan rättsordningar och rättssystem? 

2. Kan de olika rättsformerna ges ett individuellt teoretiskt innehåll
med hjälp av Rawls, Harts och Dworkins rättsteorier?

3. Kan en hållbar rättssystemsteori skapas genom en integration av
rättsformer som utvecklats i enlighet med Rawls, Harts och
Dworkins rättsteorier?

1.2 Problemställningar

Följande frågor bör behandlas för att uppnå syftet:

� Vad är ett rättssystem och vilka rättsformer måste ingå i ett rättssystem?
� Vilka behov och krav ställs på de olika delarna i ett rättssystem?
� Kan Rawls teori utgöra en del av en rättssystemsteori?
� Kan Harts teori utgöra en del av en rättssystemsteori?
� Kan Dworkins teori utgöra en del av en rättssystemsteori?
� Kan en rättssystemsteori skapas genom en integration mellan Rawls,

Harts och Dworkins teorier?
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1.3 Avgränsningar

För att göra ämnet hanterbart har ett flertal avgränsningar varit nödvändiga.
Jag har valt att koncentrera framställningen på att behandla de rättsfilosofers
teorier som primärt bidragit till mitt tidigare skisserade förslag till
rättssystemsteori, d.v.s. Rawls, Harts och Dworkins teorier. Jag använder
mig även av andra rättsfilosofers teorier och kritik av teorier i den mån de
bidrar till förståelsen. Fokuseringen till Rawls, Hart och Dworkin är
emellertid avsiktlig och tydlig för att öka förståelsen och ej förvirra
begreppen. 

1.4 Material

En del av de rättsfilosofer vars arbeten jag arbetat med har intensivt
kritiserat varandra. Jag har icke desto mindre funnit det möjligt att i många
avseenden kombinera deras teorier. Ett exempel på intern kritik är den
utdragna diskussion mellan H.L.A. Hart och Ronald Dworkin. Båda
filosoferna har genom sina kanske främsta arbeten ”The Concept of Law”
respektive ”Taking Rights Seriously” bidragit till och förändrat min
uppfattning av rätten. Deras respektive teorier har influerat min uppsats
substantiellt. Av särskild betydelse för min syn på rättens berättigande och
framtid har varit de unika teorier som John Rawls presenterat och utvecklat i
”En teori om rättvisa” och ”Political Liberalism”.

1.5 Disposition

Uppsatsen inleds med att definiera, diskutera och argumentera för idén om
rättssystem och dess beståndsdelar: rättsformerna. De tre rättsformerna är
den rättvisa rätten, den lagstiftade rätten och den utvinningsbara rätten. Med
den delen av uppsatsen vill jag påvisa olika behov och krav som måste
uppfyllas av en teori lämpad för respektive rättsform. 

Därefter redogörs för tre viktiga rättsteorier som är lämpade för respektive
rättsform. Valet av rättsteorier sker med tanke på den sammansatta
rättssystemsteori jag avser presentera. Valet av teorier är alltså inte absolut
eller bestämt bättre än någon annan kombination av rättsteorier för att bygga
en av många möjliga rättssystemsteorier. Valet är mitt personliga val av
rättsteorier för att bygga en av oändligt många möjliga rättssystemsteorier.
Min förhoppning vid valet av rättsteorier för respektive rättsform är att även
kunna visa på kvarvarande problem inom respektive rättsform som återstår
för en integrerad rättssystemsteori att lösa.

I uppsatsens senare del skisseras den rättssystemsteori som jag valt att
kombinera och utveckla. Min förhoppning är att den skall kunna utgöra ett
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exempel på en möjlig rättssystemsteori som speglar ett, i vart fall för mig,
godtagbart och hållbart rättssystem. Exemplet är främst tänkt att visa att man
genom att studera den teoretiska grunden för ett individuellt hypotetiskt gott
rättssystem kan identifiera lämpliga rättsteorier för det tänkta rättssystemets
delar. När de teoretiska delarna väl identifierats kan man förhoppningsvis
använda rättssystemsteorin som skapats i komparativt syfte gentemot
faktiska rättsordningar och rättssystem.
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2 Rättssystem
Ett samhälles rättsordning är ett samlingsbegrepp för all den gällande rätten
i ett specifikt samhälle. Att samhällens specifika regleringar generellt eller
på ett visst område skiljer sig från andra rättsordningar och den egna
rättsordningen i tiden är allmänt accepterat som naturligt och ofta lämpligt. I
de flesta rättsordningar kan man emellertid urskilja tre delar: 

� Den rättvisa rätten
� Den lagstiftade rätten 
� Den utvinningsbara rätten

En rättsordning som innehåller samtliga tre delar betecknar jag som ett
rättssystem. En rättsfilosofisk teori som förklarar och porträtterar ett sådant
rättssystem är därmed en rättssystemsteori. 

För att en rättsordning skall kunna existera krävs regler. I enklare former av
rättsordningar baseras reglernas legitimitet antingen på ursprung eller
innehåll.  För att en rättsordning också skall utgöra ett rättssystem krävs
emellertid mer än bara ursprungslegitimitet eller innehållslegitimitet.
Oavsett om ursprungslegitimering eller innehållslegitimering utgör den
yttersta grunden för rättens normativa kraft i enklare former av
rättsordningar, kan en kombination av innehållslegitimering och
ursprungslegitimering sägas utgöra den yttersta grunden för rättens
normativa kraft i ett rättssystem. 

2.1 Den rättvisa rätten

Med den rättvisa rätten menar jag de rättsliga regler som med eller utan
lagstiftarens önskan är en del av den gällande rätten i ett specifikt samhälle.
Det är emellertid inte allmänt accepterat i rättsfilosofin att det finns gällande
rätt som inte härstammar från en lagstiftares önskan om att den skall vara
gällande. Austin menade t.ex. att regler enbart kunde vara legala om de
härstammade från en i allmänhet åtlydd suverän lagstiftare med
bestraffningsmöjlighet1. När domare gick utanför de legala reglerna i vissa
av sina avgöranden var det inte ett beteende efter regler utan ett handlande
efter domarens egen vilja att skapa ett avgörande enligt ett visst personligt
accepterat resonemang. Domarens resonemang skulle därför enligt Austin
ses som ett förslag till ny lagstiftning som suveränen antingen kunde blanda
sig i eller tyst godkänna genom inaktivitet. Ett tyst godkännande resulterade
enligt Austin i en nyetablering av en regel i enlighet med domarens
resonemang. 

                                                
1 Austin (1832) s. 16.
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Jag menar att det finns mer gällande rättsliga regleringar i rättsordningar
som bildat rättssystem än de som etablerats via ett visst ursprung. En av
grupperna av gällande rättsliga regleringar som inte härstammat eller i vart
fall inte behöver ha härstammat för sin giltighets skull från en lagstiftare är
den rättvisa rätten. Varifrån kommer då giltigheten om inte från ursprunget?
Svaret är att den rättvisa rätten måste skapa sin egen legitimitet genom sitt
innehåll. Innehållet måste alltså vara i sig så övertygande att den rättvisa
rätten kan stå på sina egna ben oberoende av en högre legitimerande faktor.
En sådan övertygande rättviseuppfattning måste i mitt tycke kunna
porträtteras i en rättviseteori. 

Varför behöver då den rättvisa rätten ingå som en del av ett rättssystem, eller
annorlunda uttryckt, vad tillför en rättviseteori som inte kan tillföras av en
alternativ rättsfilosofisk teori som inte fokuserar på rättviseaspekter? Jag
menar att det är genom en acceptabel rättviseteori speglande den rättvisa
rätten som all annan rätt kan få sin grundläggande legitimitet i form av ett
rättfärdigande. Rättfärdigandet kommer av den rättvisa rättens syfte att ge all
rätt ett generellt högre mål i form av rättvisa. I mitt hypotetiska rättssystem
kommer den rättvisa rätten att begränsa det möjliga utrymmet för
lagstiftaren att stifta regler genom en ramreglering mot alltför orättvisa
regler. Jag menar nämligen att ett acceptabelt rättssystem måste innefatta
innehållsmässiga begränsningar i lagstiftarens lagstiftningsbehörighet. 

Varje rättssamhälle som vill bevara eller skapa ett rättssystem måste
intressera sig för frågan om rättvisa. Vad som är rättvist är emellertid inte
lika lätt att avgöra. Rättvisa kan ju ta sig lika många former som antalet
tillfrågade personer t.ex. rättvisa i form av ökad personlig frihet, maximerad
samhällelig nytta eller lycka, minskade klassklyftor eller maximerande av
välfärd. Flera uppfattningar om rättvisa har resulterat i rättviseteorier. Några
av de mer kända formerna av rättviseteorier är utilitarism, naturrätt,
rättsekonomiska teorier och intuitionella teorier. Vilken slags
rättviseuppfattning och därmed vilken rättviseteori som dominerar den
rättvisa rätten är beroende av den framåtskridande utveckling som skett av
det allmänna rättvisemedvetandet i ett visst rättssamhälle.

För att skapa en rättssystemsteori krävs alltså att vi skapar eller väljer en för
den rättvisa rättens vidkommanden lämplig rättviseteori. Kan den valda
rättviseteorin inte dessutom förklara och lösa de problem som ställs på
teorier lämpade för den lagstiftade rätten och den utvinningsbara rätten,
d.v.s. fungera som en rättssystemsteori, måste den valda rättviseteorin kunna
integreras med andra rättsteorier lämpade för de övriga rättsformerna om en
rättssystemsteori skall kunna bildas. Att en vald rättviseteori behöver
kompletteras med andra rättsteorier för att bilda en rättssystemsteori betyder
ingalunda att rättviseteorins värde förringats som ett förklarande och
legitimerande verktyg för den rättvisa rätten. 
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2.2 Den lagstiftade rätten

Med den lagstiftade rätten menar jag de rättsliga regler som tack vare
lagstiftarens önskan är en del av den gällande rätten i ett specifikt
rättssamhälle. För att lösa rättssystemets praktiska behov i enlighet med
uppsatta samhällsmål, samhällsvärderingar och förutsättningar är en
lagstiftare en nödvändighet. Många rättsfilosofer menar att det enbart är
lagstiftad rätt som kan sägas vara legalt bindande och därför utgöra gällande
rätt. Den åskådningen benämns vanligen rättspositivism. Det finns flera
former av rättspositivism. Generellt kan sägas att rättspositivismen är en
teori som lägger avgörande vikt vid en regels härkomst eller ursprung då en
regels bindande verkan d.v.s. dess legalitet skall bedömas. Skillnaden
mellan den lagstiftade rätten och den rättvisa rätten är alltså att innehållet för
den lagstiftade rätten inte spelar den avgörande roll som den gör beträffande
den rättvisa rätten. Man skulle kunna säga att den väsentliga skillnaden
mellan den lagstiftade rätten och den rättvisa rätten är att det inom den
lagstiftade rättens domän till skillnad från den rättvisa rättens domän gäller
att få rätt, snarare än att ha rätt. 

Traditionellt talas om en fundamental skillnad mellan rättspositivister och
de som menar att den legala rätten innehåller mer än bara regler som
legitimerats genom sitt ursprung. Denna uppdelning tycks mig emellertid i
grunden vara illusorisk. Med att uppdelning är illusorisk menar jag inte att
en lagstiftare i en hypotetisk rättsordning inte skulle kunna stifta de lagar
han så önskar eller att en del lagar skulle vara icke legala på grund av sitt
innehåll. Jag menar istället att distinktionen mellan den lagstiftade rättens
legitimitet genom dess ursprung och den rättvisa rättens legitimitet genom
dess innehåll inte kan upprätthållas. Genom en kort analys av den klassiska
rättspositivismen hoppas jag kunna visa att den traditionella distinktionen är
föga hållbar och samtidigt visa på de skillnader, främst i rättsligt syfte, som
faktiskt existerar mellan den lagstiftade rätten och den rättvisa rätten. En
kort introduktion till den klassiska rättspositivismens grunder kan
förhoppningsvis även göra det lättare att förstå modernare rättspositivistiska
teorier.

Den klassiska rättspositivismen kom som en reaktion mot naturrätten och
den kan lättast förstås som en reaktion mot naturliga rättigheter och
gudomlig rätt. Rättspositivisterna hävdade med bestämdhet att en legal regel
är något annat än en moralisk regel eller sedvana. Att göra distinktionen
mellan legala regler och andra samhälleliga regler innebar helt enkelt att
granska reglernas ursprung. Austin menade att en regel var legalt bindande
om ursprunget kunde härledas till en suverän lagstiftare med möjlighet att
bestraffa regelöverträdare såvida suveränen sedvanligt var åtlydd utan att
själv sedvanligt lyda någon annan2. 

                                                
2 Austin (1832) s. 211ff.
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Den klassiska rättspositivismens grundläggande syn på legalitet genom
ursprung istället för innehåll gav upphov till behovet av att förklara
domarens roll i nyskapandet av regler. Att domaren behövde skapa regler att
agera efter var naturligt då ingen legal samling regler kunde skapas som
täckte alla möjliga framtida beteenden av suveränens undersåtar. De
traditionella rättspositivisterna menade i sin iver att förneka naturliga
rättigheter att domaren med rätta avgjorde fall utanför suveränens
uttryckliga befallningar efter eget skön. De resonemang och utslag som
domaren gjort blev emellertid först legala regler efter det att suveränen
lämnat sitt samtycke genom ett tyst godkännande av domarens agerande.
Domaren hade alltså enligt den klassiska rättspositivismen utrymme att efter
eget skön avgöra fall utanför suveränens uttryckliga befallningar och stora
möjligheter att inom rimliga gränser skapa nya och för framtiden gällande
legala regler. 

Att rättspositivismen snabbt fick många anhängare är lätt att förstå då teorin
skalade bort det som många jurister kände var naturrättsligt hokus pokus
som inkräktade på medborgarnas rättssäkerhet och stabiliteten i skydd av
rättsordningars legitimitet. Jag menar att det är stabilitet och rättssäkerhet
som den lagstiftade rätten och en speglande lagstiftningsteori måste förklara
och trygga. Den lagstiftade rättens syfte är alltså i mitt tycke att främst
trygga rättssäkerheten och stabilisera den lagstiftade rättens ställning som
det samhällsingenjörsredskap den lagstiftade rätten bör utgöra för att uppnå
önskvärda samhällsmål i enlighet med fattade beslut. Det innebär att
rättsteorier lämpade för den lagstiftade rätten skall förklara varför legala
regler har den unika bindande effekt som andra icke legala seder och bruk
saknar. Lagstiftningsteorierna måste också förklara hur nya legala regler kan
skapas och hur gamla regler kan försvinna. Det är främst olika
rättspositivistiska teorier som konkurrerat om att vara den mest rättvisande i
att försöka bevisa varför en del regler skall ses som bindande legala regler
och andra samhällsnormer inte har denna status. 

Den avgörande vikt rättspositivismen ger ursprungslegitimiteten i
avgörandet mellan legala och icke legala regler kan kanske bättre än många
andra rättsteorier förklara och lösa de specifika problem som en teori för den
lagstiftade rätten måste klara av. Rättspositivismens fokus på
ursprungslegitimitet som skiljelinjen mellan den lagstiftade rätten och den
rättvisa rättens suspekta innehållsfokusering är emellertid hållbar enbart upp
till en viss gräns. Rättspositivismens osjälvständiga ställning blir uppenbar
om man ifrågasätter den grundläggande legitimerande regelns egna
legitimitet. En klassisk rättspositivist skulle t.ex. förklara en förordnings
giltighet genom en hänvisning till en lag, som i sin tur fick sin giltighet av
en grundlag, som i sin tur baserades på en äldre grundlag. På så sätt kan den
klassiske rättspositivisten fortsätta i all evinnerlighet utan att egentligen
finna en ordentlig grund varifrån legitimiteten slutligen kan rättfärdigas.
Inför det grundproblemet framstår den klassiska rättspositivismen i mina
ögon föga bättre än en icke legitimerad katten på råttan, råttan på repet teori.
Ytterligare ett problem för den klassiska rättspositivismen som teorin ibland
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kritiseras för är dess uppenbara likgiltighet inför vad som innehållsmässigt
skapats av lagstiftaren förutsatt att dess ursprungslegitimitet är bibehållen.
Ett regelsystem som godtar slaveri och tortyr är enligt den klassiska
rättspositivismen lika giltigt som ett utan om båda systemen stringent kan
härledas bakåt i tiden.

2.3 Den utvinningsbara rätten

Att domstolar tillämpar rätten på praktiska fall som uppkommer inom en
viss rättsordnings jurisdiktion är en del av de flesta rättsordningar.
Domarens faktiska arbete och uppgifter är emellertid omtvistat i den
rättsfilosofiska litteraturen. Det hänger samman med den principiellt och
praktiskt viktiga frågan om vilka domarens skyldigheter och friheter är.
Frågan är av särskild vikt när fallet i fråga enligt domaren tycks lämnat
oreglerat eller av den erkänt giltiga rätten felaktigt reglerat. Rättsfilosofer
har menat att rättsordningar för de situationerna kan gå emot en av två
ytterligheter. Antingen kan domaren få fullständig frihet att utvinna ny rätt
efter eget tycke eller också kan rättsordningen kräva att domaren agerar
strikt oavsett konsekvenser efter den rätt som finns utan någon som helst
frihet. Båda ytterligheterna möter svåra problem. Att vägra utvinna ny
gällande rätt kan innebära en distansering av rationellt rättviseförnuft och en
alltför stor makt åt potentiellt olämpliga lagstiftare. Alternativet att utvinna
gällande rätt i syfte att lösa juridiska problem som lämnats oreglerade i den
skrivna rätten kan innebära en rättsordnings eftergift i rättssäkerhet och
demokratiskt beslutsfattande. Den utvinningsbara rätten i ett rättssystem
syftar till att lösa det problemet.

Med den utvinningsbara rätten menar jag de rättsliga regler som trots att
lagstiftaren inte uttryckt en önskan om att de skall vara en del av den
gällande rätten de facto är en del av den gällande rätten i ett specifikt
rättssystem. Distinktionen mellan den utvinningsbara rätten och den rättvisa
rätten samt den lagstiftade rätten kan tyckas svårförståelig. Vad jag menar är
att skillnaden mellan den utvinningsbara rätten och den rättvisa rätten är att
den utvinningsbara rätten till skillnad från den rättvisa rätten måste trygga
sin legitimitet inte bara på en innehållsmässig grund utan även i likhet med
den lagstiftade rätten på en ursprungsmässig grund. 

Den utvinningsbara rättens behov av både ursprungslegitimitet och
innehållslegitimitet hänger samman med den utvinningsbara rättens syfte att
fungera som en lämplig konfliktlösande del i den gällande rätten. Konflikter
i den gällande rätten kan vara av flera olika slag. En möjlig konflikt är den
mellan den rättvisa rätten och den lagstiftade rätten. En annan möjlig
konfliktsituation i ett rättssamhälle är den då den hittills uppfattade rättvisa
rätten eller den lagstiftade rätten inte reglerat, eller på ett oacceptabelt sätt
reglerat en viss uppkommen problematisk situation för den hitintills
praktiserade gällande rätten. 



11

En teori lämpad för den utvinningsbara rätten skall kunna förklara och lösa
den typen av konfliktsituationer. Det betyder att en rättsutvinningsteori
behöver två former av legitimering. En ursprungslegitimitet är nödvändig
för att förhindra att den lagstiftade rättens funktion går om intet.
Rättsutvinningsteorins innehållslegitimering syftar på motsvarande sätt till
att trygga den rättvisa rättens funktion. Någon ytterligare form av
legitimering krävs emellertid inte. Däremot behöver de två
legitimeringsgrunderna kombineras på ett lämpligt sätt i en för ändamålet
lämplig rättsutvinningsteori.  

Hur skall ett avgörande då ske? Svaret beror naturligtvis på vilken
rättsutvinningsteori som valts för att spegla den utvinningsbara rätten.
Generellt kan man emellertid säga att då kravet på både rättvisa och
rättssäkerhet måste uppfyllas skall den rättsutvinnande teorin inte ta in annat
än det som etablerats via den rättvisa rätten eller den lagstiftade rätten. Den
utvinningsbara rätten är alltså begränsad av den rättvisa rättens och den
lagstiftade rättens innehåll. Det betyder att den utvinningsbara rätten kan
tillföra icke tidigare praktiserad gällande rätt utan att den nyvunna rätten
behöver ses som något som strider mot rättssäkerheten. 
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3 Tre rättsfilosofers rättsteorier
Jag skulle vilja hävda att de flesta rättsteorier på egen hand eller tillsammans
med andra rättsteorier skulle kunna utgöra grund för rättssystemsteorier. Av
naturliga skäl kan jag inte i denna uppsats redogöra för mer än ett fåtal
rättsteorier som skulle kunna förenas i en möjlig rättssystemsteori. Antalet
möjliga rättsteorier som på egen hand eller i kombination med andra
rättsteorier kan bilda rättssystemsteorier förefaller i det närmaste obegränsat
annat än till rättsfilosofisk kreativitet. 

Mitt urval bland rättsteorier har syftat på den sammansatta rättssystemsteori
som jag har för avsikt att presentera. Jag vill än en gång poängtera att det val
jag gjort inte nödvändigtvis är bättre än ett annat alternativt val av
rättsteorier utan utgör mitt personliga val av rättsteorier som fundament för
en av oändligt många möjliga rättssystemsteorier.

3.1 Rawls rättviseteori

Rawls har skapat en modern rättviseteori baserad på den klassiska
rättviseidén om samhällskontraktet. För att förklara Rawls rättviseteori är
det lämpligt att först söka förstå de grundläggande idéerna bakom den
klassiska teorin om samhällskontraktet. 

Det kännetecknande för rättsteorier som använder sig av idén om
samhällskontrakt är att de väljer en lösning på etiska problem som skulle
kunna godtas av individer i en kontraktssituation. I en sådan
kontraktssituation förutsätts likhet mellan parterna. Sålunda får samtliga
kontraktsparter vetorätt mot för dem icke godtagbara lösningar. Rättsteorier
som använder sig av idén om samhällskontraktet innehåller ofta vissa andra
idealiserade förutsättningar såsom avsaknaden av avundsjuka mellan
kontraktsparterna. Avsikten är att skapa rättvisa lösningar med förbehållet
att ingen kontraktspart kan påtvinga en annan kontraktspart en viss lösning.
Idén om samhällskontraktet härstammar ursprungligen från Hobbes, Locke
och Rosseau.3 

Rättsteorier som använt sig av idén om samhällskontraktet har ofta
kritiserats av filosofer vilka i likhet med Hume hävdat att någon
sammanslutning och överenskommelse aldrig skett och aldrig kommer att
ske. Kritikerna menar att man inte kan bygga ett rättssamhälle på en fiktion.
Kritiken förefaller vid första anblick berättigad men en sådan invändning
mot det samhällskontrakt Rawls förespråkar skulle bygga på okunnighet om
Rawls ursprungsposition. Rawls försöker nämligen inte ge sken av att några
verkliga överenskommelser skett. Han lyckas ändå berättiga sina resultat
                                                
3 Blackburn (1994) s. 354.
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genom att skapa en fiktiv ursprungsposition där rationella individer kan
välja mellan olika principer i syfte att skapa en grundstruktur för det
rättssamhälle de därefter får acceptera. 

Den ursprungliga kontraktssituationen som Rawls förespråkar utgör ett
tillstånd där kontraktsparterna är jämlikt representerade som moraliska
personer. Parternas kunskaper om sina egna personliga intressen,
samhällsställning, börd, anlag etc. är dock begränsade. De har förts bakom
en slöja av okunnighet. Okunnighetsslöjan är nödvändig för att förhindra ett
resultat som är beroende av godtyckliga tillfälligheter eller relativ jämvikt
mellan samhällskrafter. Parterna blir opartiska gentemot varandra. De är lika
litet intresserade av att gynna någon som att missgynna varandra.4

Med de givna förutsättningarna menar Rawls att parterna som egensinnigt
rationella och moraliska personer skulle enas om följande två principer:

a) Each person has an equal right to a fully adequate scheme of
equal basic liberties, which is compatible with a similar scheme
of liberties for all. 

b) Social and economic inequalities are to satisfy two conditions.
First, they must be attached to offices and positions open to all
under conditions of fair equality of opportunity[5]; and second,
they must be to the greatest benefit of the least advantaged
members of society.6

Den första principen har absolut prioritet framför den andra. Att de
grundläggande friheterna garanteras är en av de stora skillnaderna mellan en
kontraktbaserad rättsteori och en utilitaristisk rättsteori. Jag menar att
utilitarismen inte med säkerhet garanterar de grundläggande friheterna annat
än genom argument som att friheterna sannolikt är nyttiga och därmed
tryggade. Rawls rättviseteori ger däremot ett system av grundläggande
friheter ett absolut skydd7 som begränsas endast av möjligheten av ett mer
omfattande frihetssystem. Att parterna ger den första principen prioritet är
naturligt under de givna förutsättningarna i ursprungspositionen. En ojämn
fördelning skulle nämligen kunna ge resultat som kan vara oacceptabla för
parterna utanför ursprungspositionen. En rationell part kan också antas vilja
maximera sitt system av grundläggande friheter. En maximering kommer
emellertid inte att godtas av andra om det leder till ett mindre omfattande
system av grundläggande friheter för övriga parter. Resultatet måste därför
bli att samtliga får det bästa möjliga system av grundläggande friheter som
är förenligt med att alla har ett liknande frihetssystem.

                                                
4 Rawls (1999) s. 148ff.
5 Principen om att ämbeten och befattningar skall stå öppna och vara skäligt möjliga för
samtliga att nå kommer inte närmare analyseras i denna uppsats.
6 Rawls (1993) s. 291.
7 Rawls resonemang kring ”the clear and present danger rule” kommer inte att analyseras i
denna uppsats. 
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Rawls andra rättviseprincip den s.k. differensprincipen godtar däremot
sociala och ekonomiska ojämnlikheter såvida de är till gagn för de sämst
ställda. Rawls menar att differensprincipen är det rationella valet för
parterna då samtliga parter vinner på implementeringen. Arrangemanget
liknar det s.k. pareto kriteriet där överenskommelser endast uppkommer när
alla parter tror sig ha något att vinna. Då parterna i ursprungspositionen är
ömsesidigt ointresserade av varandra och därmed inte drivs av avund kan
man enligt Rawls anta att differensprincipen blir accepterad. Många kritiker
menar att differensprincipen är en alltför försiktig lösning i stil med
maximinprincipen. Differensprincipen är emellertid inte densamma som
maximinprincipen. Maximin är en princip för logiska val vid stor osäkerhet.
Differensprincipen är en rättviseprincip som personer i en ursprungsposition
kan enas om som ett sätt att få samhälleliga ambitioner att gå ihop med en
rättvis fördelning. Rawls menar nämligen att en absolut utjämning sannolikt
inte är till de sämst ställdas fördel. Det innebär att det finns ett utrymme för
personlig vinning och strävan efter det personliga goda livet som är
godtagbart för samtliga i ursprungspositionen.

En vanligt förekommande kritik av Rawls rättviseteori är att resultaten är
beroende på den situation som fabricerats i syfte att nå resultatet. Kritiken
förefaller missriktad då Rawls inte förnekar fabrikationen utan använder
ursprungspositionen enbart i syfte att belysa principernas filosofiska
förutsättningar. Det sammanhänger med att Rawls accepterar att principerna
i en god teori måste sammanfalla med våra genomtänkta omdömen av
rättvisa. Genom justeringar i principer och våra genomtänkta omdömen kan
vi enligt Rawls nå ett övertänkt jämviktsläge. 

Vad Rawls gör är att skilja den uppfattning av rättvisa som en sund
allmänpolitisk rättviseteori strävar efter från de mångfacetterade sunda
personligt religiösa-, moraliska- eller filosofiska former av rättvisa som
alltid förekommer i fria och demokratiska samhällen. En rättviseteori skall
alltså enligt Rawls inte vara begränsande av i sig sunda personliga
rättviseuppfattningar utan tvärtom inta en politiskt liberal inställning till
försvar för alternativa rättviseuppfattningar om det goda och det rättvisa.
Syftet med en rättviseteori är enligt Rawls att nå allmänna politiska
lösningar för åtminstone flertalet av de grundläggande politiska
rättvisefrågorna i ett visst samhälle. Rawls menar att det är med ett stöd från
det allmänna sunda övertänkta jämviktsläget som ett samhälles
grundstruktur kan få sin rättvisa utformning och stabilitet.8

Hart har kritiserat Rawls rättviseteori icke minst på grund av den prioritet
andra friheter ges över friheten att använda sig av sin egendom. Hart menar
att kravet på distribuerande av egendom motsägs av Rawls egen prioritering
av friheter eftersom Rawls menar att en frihetsbegränsning enbart får ske i

                                                
8 Rawls (1993) s. 3ff.
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syfte att uppnå större frihet.9 Rawls ger dock ej äganderätten det skydd som
Hart tycks finna nödvändigt. Någon motsägelse uppkommer däremot inte då
Rawls inte värderar äganderätten som en frihet som måste maximeras i
likhet med t.ex. yttrandefriheten. Hade Rawls gjort detta hade nämligen
differensprincipen förlorat sin betydelse och ursprungspositionens
okunnighetsslöja inte behövt användas som en förutsättning. 

En liknande kritik har framförts av Nozick10 i syfte att förkasta Rawls
rättviseteori för att den överhuvudtaget inte är rättvis. Nozick menar att en
omfördelning i enlighet med Rawls differensprincip inte visar tillräcklig
respekt för skillnaden mellan människor. Nozick anser nämligen att det inte
är rättvist att ingripa i äganderätten till välförvärvad egendom i
utjämningssyfte eftersom det innebär olikbehandling av människor. Jag
menar att Nozicks argument är hållbart men inte att det nödvändigtvis visar
på orättvisa.

För att förstå Rawls rättviseteori måste man först acceptera att givna
samhällspositioner inte fördelas rättvist. Vissa människor föds in i
välbärgade familjer andra inte. Vissa är ambitiösa av naturen eller har andra
ej jämnt fördelade erfarenheter som andra människor saknar. En sådan
fördelning kan inte rättfärdigas via tankar om att man får det man förtjänar.
Likväl kan vi naturligtvis inte dela upp t.ex. friska ben. En sådan
omfördelning skulle stå i direkt strid med de grundläggande friheterna som
Rawls första princip ger skydd för. Om däremot en person med talang för
löpning använder sig av denna talang och vinner stora prispengar kan
pengarna till viss del omfördelas till mindre lyckligt lottade. Att enbart en
viss del av prispengarna bör delas upp är rimligt då en absolut utjämning
inte ger det incitament som kan vara nödvändigt. En högre chefslön skulle
t.ex. vara motiverad om lönen utgjorde ett incitament för hårt arbete som
gynnar företaget och därmed den sämre betalade medarbetaren, som kanske
annars varit utan arbete eller tjänat betydligt sämre.

Det förefaller uppenbart att en av fördelarna med en kontraktbaserad
rättviseteori är att den ger rätten ett innehåll inom ramar godtagbara för
samtliga i ursprungspositionen. En annan påtaglig fördel är att lagens
ursprung förklaras eller ges en grund som få andra rättviseteorier kan ge.
Rawls rättviseteori är likväl i mitt tycke inte på egen hand en lämplig
rättssystemsteori. En väsentlig nackdel med Rawls rättviseteori är den
ovisshet man får vid tillämpning av den, i motsats till den rättssäkerhet som
rättspositivismen erbjuder. Man kan inte heller med hjälp av Rawls rättsteori
i konkreta situationer med lätthet bedöma hur en tvist skall lösas11. Det kan
göra Rawls rättviseteori svårbrukbar i det dagliga arbetet vid domstolar och
myndigheter.

                                                
9 Hart (1975) s. 235ff. 
10 Simmonds (1988) s. 60ff.
11 Hart (1975) s. 230-252.
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3.2 Harts lagstiftningsteori 

Den klassiska rättspositivismen har utvecklats av Hart till en väsentligt mer
genomtänkt rättspositivistisk lagstiftningsteori. Harts lagstiftningsteori
dominerar idag den moderna rättsfilosofin. 

Hart menade att den traditionella rättspositivismen i form av befallningar
som Austin presenterat inte gav en korrekt bild av rättssamhällens mer
varierade former av legala regler trots en kontinuerlig vidareutveckling av
Austins teori. Enligt Hart kunde den klassiska rättspositivismen inte heller
ge en rättvisande bild av kontinuiteten i suveränens ställning i ett enkelt, och
än mindre i ett komplext modernt rättssamhälle.12 Hart menade att den
klassiska rättspositivismens externa perspektiv på bestraffningsmöjligheten
gav en falsk bild av anledningen till rättens bindande ställning då den inte
gjorde skillnad mellan förpliktelser och tvång.13 

Hart skapade därför en rättspositivistisk teori med ett kompletterande internt
perspektiv, d.v.s. en förklaring till hur personer i ett rättssamhälle ser på sina
egna legala samhällsregler och deras tillämpning. Med det kompletterande
interna perspektivet ville Hart visa att den intuitiva skillnad vi känner inför
gangsterns råntvång och statens skatteinsamling kan förklaras i en mer
komplex rättspositivistisk teori. Hart lyckades med denna bedrift genom att i
sin lagstiftningsteori göra skillnad på dels primära och sekundära regler och
dels mellan rättsordningens ämbetsmän i form av myndighetspersoner och
vanliga medborgare i allmänhet.

De primära reglerna är enligt Hart förhållningsregler och de sekundära
reglerna är regler för regler, t.ex. regler för instiftande, tolkning och ändring
av primärregler. Den mest väsentliga av dessa sekundära regler är den s.k.
igenkänningsregeln. Igenkänningsregeln är ett rättssamhälles grundläggande
regel som bemyndigar och auktoriserar utfärdandet av nya rättsregler.
Igenkänningsregeln är till skillnad från de primära och de övriga sekundära
reglerna inte legitimerad då den är ursprunget som de andra legitimerats av.
Hart menar därför att igenkänningsregeln behöver accepteras på ett sätt som
de övriga reglerna inte behöver för att vara bindande.14

Utifrån förutsättningarna ovan menar Hart att vi har en legal rättsordning
först när följande två villkor är uppfyllda:

1) Ämbetsmän måste acceptera och godta att de är förpliktade samt
berättigade att tillämpa den grundläggande igenkänningsregeln.
Igenkänningsregeln måste betraktas av ämbetsmännen inte

                                                
12 Hart (1994) s. 48ff.
13 Hart (1994) s. 18ff.
14 Hart (1994) s. 100ff.
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enbart som ett handlingsmönster utan som ett rättesnöre vilket
man måste hålla sig till.

2) Den stora allmänheten måste i stort rätta sig efter
förhållningsreglerna, de s.k. primära reglerna.

Hart byter alltså ut Austins lagstiftningsteoris grundläggande legitimering
genom bestraffningsmöjligheten mot en grundlegitimitet given genom
ämbetsmän och institutioners accepterande och tillämpning av den
grundläggande igenkänningsregeln.

Harts lagstiftningsteoris styrka ligger i den rättssäkerhet och stabilitet den
kan erbjuda ett rättssamhälle. Det sammanhänger med Harts fokusering på
ursprungslegitimering. I mitt tycke är emellertid Harts lagstiftningsteori
olämplig som en teori för den rättvisa rätten och den utvinningsbara rätten
och därmed föga lämplig på egen hand som en rättssystemsteori. Jag anser
nämligen att Harts lagstiftningsteori inte ger rätten någon slutlig
legitimeringsgrund som inte kan ifrågasättas på samma sätt som andra regler
kan ifrågasättas i rättspositivistiska teorier, d.v.s. för en bristande
ursprungslegitimering. Hart säger visserligen att igenkänningsregeln måste
accepteras till skillnad från andra regler, men varför ett accepterande borde
ges är inte helt klart i Harts lagstiftningsteori. Frågan varför accepterandet
skulle ges blir i mitt tycke än mer akut när man inser den innehållsmässiga
brist som finns i Harts teori. Problemet sammanhänger med att rättsreglernas
innehåll är så beroende av ämbetsmännens beteende i Harts teori.
Ämbetsmännen har nämligen såvitt jag kan se reell möjlighet att ändra
igenkänningsregeln och så länge folket följer de primära reglerna spelar
deras accepterande av ändringen ingen roll för rättssystemets legitimitet.
Hart har själv uppmärksammat det innehållsmässiga problemet i sin teori
men har inte ansett det nödvändigt att lösa problemet då han menar att
problemet inte ändrar rättens legalitet15. Ett annat problem är enligt min
uppfattning att domaren i Harts lagstiftningsteori har diskretion att avgöra
rättsfall som faller utanför de primära och sekundära reglernas klara
räckvidd utan någon egentlig ytterligare reglering mot alltför
uppfinningsrika domare16. Likväl menar jag att Harts villkor är av yttersta
vikt. Ett rättssystem kan aldrig vara gällande utan att motsvarande villkor
uppfyllts. Ytterligare villkor måste dock ställas på ett rättssystem.

3.3 Dworkins rättsutvinningsteori

En intressant reaktion mot rättspositivismens uteslutande av alla former av
legala regler än legala regler uppkomna ur en grundläggande norm är den
teori Dworkin framlagt. Dworkin menar att jurister använder sig av fler

                                                
15 Hart (1994) s. 117.
16 Hart (1994) s.124ff.
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former av regler än de av rättspositivister erkänt giltiga reglerna när de
resonerar och argumenterar för eller mot legala rättigheter och skyldigheter.
Att det finns mer regler än de som legitimerats genom en ensam auktoritär
källa blir enligt Dworkin särskilt tydligt då de auktoriserade reglerna
ofullständigt reglerat en viss uppkommen situation och ett nyskapande
behövs för att lösa den uppkomna situationen. Dworkin menar att
rättspositivisternas legitimerande av ny gällande rätt via dess härkomst d.v.s.
med en hänvisning till en auktoritär källa utgör en ofullständig beskrivning
av den legala rätten. Av den anledningen har Dworkin förkastat Harts teori
och rättspositivismen då han menar att fler rättsliga regleringar kan utvinnas
genom innehållet i den vedertagna rätten. Dworkin menar att
rättspositivisterna tvingas att antingen acceptera avgörande enligt regler som
kan gå rakt emot rättsordningens andemening eller låta domare slippa ifrån
bundenheten av reglerna, vilket leder till ett ifrågasättande av huruvida en
regel faktiskt existerade. 

Dworkin hävdar att rättsordningar innehåller fler rättsregler än de rent
ursprungslegitimerade reglerna. Vid sidan av de ursprungslegitimerade
reglerna finns det rättsliga regleringar vars innehåll kan användas för att
både fylla ut och ersätta den rent ursprungslegitimerade rätten då denna visar
sig otillräckligt utvecklad för ett visst uppkommet rättsproblem. Den
viktigaste formen av sådan icke direkt ursprungslegitimerad rätt är
rättsordningens rättsprinciper.

Rättsprinciperna ingår till skillnad från vanliga principer i den mest
välgrundade rättsteorin för de vedertagna rättsreglerna. Den mest
välgrundade rättsteorin utgörs av en normativ politisk teori och är enligt
Dworkin det som gör det möjligt att framhålla en viss princip framför en
annan.17 Dworkin menar att vi kan legitimera ny gällande rätt ur
andemeningen i de vedertagna rättsreglerna. Det blir möjligt då Dworkin
skiljer på regler, som han menar tillämpas i sin helhet eller inte alls, och
rättsprinciper som utgör skäl att avgöra ett visst fall på ett visst sätt.
Rättsprinciper har alltså en vikt till skillnad från en regel som antingen är
giltig eller ej. 

Som ett exempel analyserar Dworkin rättsfallet Riggs v. Palmer18. Fallet
gällde huruvida en mördare kunde ta arv efter sitt offer vilket inte uteslöts av
den instiftade lagen. Enligt Dworkin var den väsentliga frågan huruvida
principen om att upprätthålla den instiftade lagen vägde tyngre än principen
”that no one shall be permitted to profit by his own fraud, or take advantage
of his wrong19”. Domstolens majoritet valde att ge den senare principen
företräde. Genom att analysera rättsfall menar Dworkin att vi kan inse hur
domstolarna kan ändra gällande rätt samtidigt som de tillämpar gällande rätt.
Hade domstolens majoritet däremot valt att ge principen om att upprätthålla

                                                
17 Dworkin (1977) s. 68
18 115 N.Y. 506, 22 N.E. 188 (1889)
19 115 N.Y. 506, 22 N.E. 188 (1889)
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den instiftade lagen hade domstolen enligt Dworkin fått acceptera lagen som
den var skriven.

Dworkin attackerar också utilitarismen genom att han gör skillnad på
principer och samhälleliga handlingsprogram. Dworkin menar att
rättssäkerheten kräver en lika behandling som omöjliggör avgöranden i
enlighet med samhällets kollektiva mål om avgörandet har en principiell
grund. Det hänger samman med Dworkins övertygelse att principiella
rättigheter fungerar som trumf över samhälleliga mål. Dworkin menar alltså
att rättssäkerheten helt enkelt kräver att samhälleliga mål införlivas i rätten i
demokratisk ordning och inte efter en domares utslag. Däremot kan de
principiella rättigheterna, som definieras av principerna i den gällande
rätten, användas av domaren till skydd emot majoritetens önskan att nå ett
visst samhälleligt mål. Hade domaren fått följa det samhälleliga målet hade
det enligt Dworkin varit ett retroaktivt beslutsfattande. Dworkin påpekar att
om ett sådant misstag sker eller en lag som instiftats inte ingår i den mest
välgrundade rättsteorin kommer regeln att skapa ny gällande rätt inom
regelns uttryckliga räckvidd. En sådan regel saknar emellertid kraften att
skapa nya principer. Dworkins teori lägger alltså så stor vikt vid
rättssäkerheten att inte ens den idealiska domaren Hercules kan välja att
bortse från regler i syfte att uppfylla sin egen moraluppfattning20.

Dworkins rättsutvinningsteoris styrka ligger i den balans den kan
upprätthålla mellan innehållslegitimitet och ursprungslegitimitet. Teorin är
emellertid inte på egen hand lämpad som en fullständig rättssystemsteori då
den i sin strävan efter att vara den mest lämpade rättsutvinningsteorin inte
tillfredsställt de krav som ställs på en rättsteori för den rättvisa rätten eller
den lagstiftade rätten. Dworkins rättsutvinningsteori fokuserar nämligen inte
på rättviseinnehållet i en potentiellt giltig rättsregel utan på innehållets
samhörighet med andra rättsliga regleringar i den vedertagna rätten i ett visst
rättssamhälle. Det innebär att innehållsproblemet som rättspositivismen
hade kvarstår i Dworkins rättsutvinningsteori då den inte ger gränser för vad
som faktiskt ingår i den vedertagna rätten. Fokuseringen på rättsliga
regleringars samhörighet i Dworkins rättsutvinningsteori är inte heller
självständig då den förutsätter att vedertagen rätt existerar och att en mest
välgrundad rättsteori i form av en normativ politisk teori kan utläsas ur den
rätten. Något eget egentligt förslag på en sådan normativ politisk teori eller
en teori för hur den vedertagna rätten ursprungligen skulle ha legitimerats
förefaller emellertid inte ha presenterats i Dworkins rättsutvinningsteori. 

                                                
20 Dworkin (1977) s. 105 ff.
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4 En rättssystemsteori
Ett rättssystem innehåller tre rättsformer: den rättvisa rätten, den lagstiftade
rätten och den utvinningsbara rätten. En rättsfilosofisk teori som förklarar
och porträtterar samtliga tre rättsformer som integrerade delar i ett
rättssystem utgör följaktligen en rättssystemsteori. 

En rättssystemsteori är alltså en teori lämpad för den rättvisa rätten, den
lagstiftade rätten och den utvinningsbara rätten. Rättsteorier är emellertid
inte alltid lämpade för samtliga tre rättsformer och därmed inte heller
lämpade som rättssystemsteorier. Många rättsteorier som inte på egen hand
är lämpade för samtliga rättsformer kan emellertid integreras med andra
rättsteorier för att tillsammans bilda en rättssystemsteori. Därför finner jag
det föga träffsäkert att kritisera en viss rättsteori lämpad och avsedd för en
viss rättsform med att den ger olämpliga resultat vid en tillämpning för en
annan än den för rättsteorin avsedda rättsformen. Teorier lämpade för den
rättvisa rätten är t.ex. sällan lämpade för den lagstiftade rätten. Det är
naturligt då teorier utformade för att rättfärdiga en rättsordning som bättre ur
rättvisesynpunkt än en annan alternativ rättsordning har ett helt annorlunda
syfte än teorier lämpade för den lagstiftade rätten. Därmed inte sagt att
teorier lämpade för den rättvisa rätten inte kan fungera just som
rättfärdigande teorier för den rättvisa rätten. 

Det väsentliga är att om en teori valts som enbart passar för en eller två av
de tre rättsformerna måste teorin kompletteras med ett antal teorier om syftet
är att skapa en rättssystemsteori. En samlad kritik av lämpligheten i
tillämpningen på samtliga rättsformer bör därför invänta bildandet av en
rättssystemsteori om den inte görs i konstruktivt syfte för att påvisa vad
kompletterande rättsteorier bör lösa. Jag menar att man kan och bör ge kritik
av rättsteorier om de inte bildat ett rättssystem men att kritiken i så fall bör
riktas mot de brister som finns i rättsteorins lämplighet för just den avsedda
rättsformen. Utilitarismen är t.ex. i sig ingen lämplig teori som kan
användas för att utröna vad som är gällande rätt i ett visst land genom att
utpeka en regel som legalt giltig och en annan som ogiltig. Utilitarismen är
däremot en teori för bedömandet av hur rättfärdigt eller kvalitativt god en
viss regel eller ett visst system av regler är enligt den specifika utilitaristiska
teorins kriterier. Det betyder att det kan vara lämpligt att kritisera
utilitarismen för att den inte ger den form av rättvisa som eventuellt
eftersträvas för den rättvisa rätten, men att det är ett slag under bältet att
kritisera utilitarismen för att den är olämplig för den lagstiftade rätten då den
inte kan peka på om en rättsordnings regler är legalt giltiga eller ej.

Vilka krav kan då ställas på en rättssystemsteori? Varje rättsform innehåller
olika primära krav som bör uppfyllas av en för den delen lämplig
rättssystemsteori. Till de kraven som ställs för varje rättsform tillkommer
naturligtvis kravet på förenlighet och komplettering mellan de delar av en
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rättssystemsteori som är tänkta att lösa respektive rättsforms särskilda behov
och krav. En rättssystemsteori bör också sträva efter att vara så hållbar,
klargörande och förtydligande som den kan bli. En rättssystemsteori är ju i
grund och botten något som är tänkt att fungera antingen som en mall för en
eftersträvansvärd rättsordning i form av ett rättssystem eller som en källa till
kritiska argument emot rättsordningar som antingen ännu inte nått stadiet då
de övergår till att vara rättssystem eller behöver förbättra sitt innehåll
och/eller tillämpning. 

Jag ämnar ge ett exempel på en sådan rättssystemsteori. Den
rättssystemsteori som jag vill presentera är en integrerad rättssystemsteori
byggd på Rawls rättviseteori, Harts lagstiftningsteori och Dworkins
rättsutvinningsteori. 

Rättssystemsteorin består av tre delar:

� En rättviseteori för samhällets grundstruktur
� En lagstiftningsteori för samhällsstyrningen
� En rättsutvinningsteori för rättsavgöranden 

Med samhällets grundstruktur menar jag en grundstruktur bestående av
konstitutionella regler som legitimerar och skapar ramar för statsmaktens
behörighet och befogenhet som t.ex. grundläggande friheter och finansrätt.
Området öppet för samhällsstyrning innefattar allt som inte ingår i
samhällets grundstruktur t.ex. större delen av privaträtten, straffrätten och
processrätten. Den rättsavgörande delen syftar till att binda samman de
andra delarna till en fungerande enhet.  

Man kan tycka att jag börjar i fel ände om jag förutsätter ett rättssystems
existens och därpå börjar söka efter teorier som förklarar det. Jag tror
emellertid att antagandet av ett gott rättssystem inte är så mycket fel metod
som en alternativ metod att nå en god rättssystemsteori och i förlängningen
kanske ett realiserbart gott rättssystem. När rättssystemsteorin väl skapats
för det antagna rättssystemet kan man utvärdera faktiska rättsordningar
gentemot rättssystemsteorin. 

4.1 Rättviseteorin

Den rättviseteori som jag vill integrera in i min rättssystemsteori bör ligga i
linje med intuitiva idéer om rättvisa. Den måste ha ett ursprung som kan
användas för att förstå, utvidga och tolka teorin. Den måste ge legitimitet,
stöd och ramar åt sig själv såväl som för den lagstiftade rätten.
Grundstrukturen måste i sin strävan efter objektivt goda gemensamma ting
lämna utrymme för personlig strävan efter det egna goda livet. Den
personliga strävan efter det egna goda livet måste emellertid kunna ges vissa
kompletterande ramar genom den lagstiftade rätten.
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Det viktigaste kravet på rättviseteorin är rättvisa, men vad är rättvist? Jag
menar att en av de väsentliga fördelarna med Rawls rättviseteori är att den
kontraktsteori han förespråkar berättigar till en viss utformning av reglerna
för den mänskliga samvaron genom att reglerna är acceptabla för människor
i ursprungspositioner. Det beror på att Rawls kontraktsteori inte väljer att se
människor såsom medel för att nå ett visst mål, t.ex. genomsnittsnytta, utan
väljer att behandla människor som mål. Att människorna blir till mål följer
av att de i en ursprungsposition som jämlikt företrädda moraliska personer
betraktar sig själva som mål och accepterar enbart principer som de tror
gynnar dem.21 Resultatet blir att människor skall behandlas i
överensstämmelse med de principer som de skulle samtyckt till som
blottlagda moraliska personer. 

Genom att använda Rawls metod får man en grund att basera tolkningar och
utvidgningar på. Samtidigt ger Rawls rättviseteori resultat som står i
överenskommelse med det s.k. övertänkta jämviktsläget. Det är väsentligt
eftersom rättviseteorin bör överensstämma med flertalet av våra intuitiva
idéer om rättvisa då det är den rättvisa rättens innehåll som legitimerar den
rättvisa rätten. Den rättvisa rätten ger också den övriga rätten dess
grundläggande legitimitet och yttre ramar i form av grundläggande fri- och
rättigheter samt krav på demokratiskt styre.

En fullständig rättssystemsteori ställer emellertid krav som en tillämpning
av Rawls principer svårligen kan lösa. Rawls teori är i mitt tycke helt enkelt
för rättviseorienterad för att fungera i många praktiska situationer. I syfte att
nå en komplett rättssystemsteori har jag lånat idéer från andra filosofer som
Hart, Dworkin och Nozick, trots att både Hart och Nozick kritiserat Rawls
idéer på alla möjliga och omöjliga sätt. Jag anser det möjligt då kritikerna
inte lyckats förringa Rawls teoris unika fördelar som kan utgöra en
samhällsgrund för ett rättvist och effektivt rättssamhälle. Faktum är att
Rawls själv menar att hans principer bara skall tillämpas för utformningen
av en grundstruktur i syfte att fördela rättigheter, skyldigheter och sociala
förmåner.22

En långvarig filosofisk tvist har rört motsättningen mellan den distributiva
och den korrektiva rättvisan. Rawls ger den distributiva rättvisan företräde
medan Nozick ger den korrektiva rättvisan företräde. Jag menar att den
motsättningen kan lösas med hjälp av kompletterande teorier för hela den
gällande rätten. Den distributiva rättvisan ges företräde på så vis att sociala
och ekonomiska fördelar skall kunna omfördelas utan att incitamentet för att
nå fördelarna försvinner. Incitamentet skall vara så påtagligt att det inte är
objektivt fördelaktigt för individer att låta bli att sträva mot möjliga
personliga fördelar. Den korrektiva rättvisan är väsentlig för att upprätthålla
incitamentet att sträva efter välförvärvade sociala och ekonomiska fördelar.

                                                
21 Rawls (1999) s. 180f.
22 Rawls (1993) s. 11ff.
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För att visa hur en kompletterad rättssystemsteori skulle kunna fungera kan
man betrakta det totala välståndet i samhället som en kaka. Nozick menar att
ingen har rätt att dela upp kakan i bitar efter eget gottfinnande. Han menar
att kakan bakats av individer och att de därför redan har rätt till den bit de
skulle få genom sina bedrifter, såvida bitarna inte orättmätigt fråntagits
deras rättmätiga ägare23. Nozick propagerar för uppfattningen att alla
människor är okränkbara och att vi därför inte kan kränka deras rätt till
välförvärvad egendom. Även om jag håller med Nozick om individernas rätt
till sig själva kan jag svårligen acceptera deras fulla rätt till egendom,
beroende på att vi inte är jämställda. Vi har inte alla samma utgångsläge och
även om vi hade det skulle livet självt ge oss en ojämn situation utan vår
egen skuld eller förtjänst. Sedd ur ett rättviseperspektiv är Nozicks teori inte
påtagligt bättre än att säga att människor får det de förtjänar. Nozicks starka
tilltro till marknadstransaktionernas rättvisa gång kan emellertid ges skydd
inom privaträttens område. Ett sådant privaträttsligt skydd är väsentligt då
det möjliggör en individuell strävan efter det egna goda livet utan att
omintetgöra samhällskontraktets försäkringsklausuler emot orättvisa som
tryggats i grundstrukturen. Kakan kan i enlighet med Rawls differensprincip
därför delas upp i syfte att ge även de sämst ställda en större bit när kakan
blir större av individers arbete. Resultatet blir att grundstrukturen garanterar
en rättvis marknadsekonomi som möjliggör en personlig strävan efter det
egna goda livet.

4.2 Lagstiftningsteorin

Varje ordnat samhälle har ett behov av en rättsordning d.v.s. en uppsättning
regler som anses vara gällande rätt. Den gällande rätten i ett rättssamhälle
bör inte enbart sträva efter att vara rättvis oavsett hur rättvisan rent faktiskt
definieras utan den måste därtill vara praktiskt användbar och effektiv som
ett samhälles ingenjörsredskap samt ge stabilitet och trygga rättssäkerheten
för medborgarna. 

Rawls rättviseteori är inte beträffande det dagliga rättslivet vare sig praktisk,
funktionell eller rättssäkerhetstryggande. Det finns därför ett behov av en
lagstiftare som löser de faktiska samhälleliga behov som en rättsordning kan
komma att ställas inför. Lagstiftaren behöver därför ges möjlighet att tillföra
en eventuellt mindre rättvis men mer praktiskt styrande rätt. Jag menar att en
lagstiftare i ett gott rättssystem har både en legitimerande grund samt ramar
för sitt arbete. Både lagstiftarens grundläggande legitimitet och
begränsningarna i dennes lagstiftningsmöjligheter ges av rättssystemets
grundstruktur och kan förklaras av Rawls rättviseteori. Lagstiftaren kan
därför aldrig på eget bevåg ändra på den grundläggande strukturen för
samhället eftersom den måste baseras på den rättvisa rätten. Det resulterar i

                                                
23 Simmonds (1988) s. 62.
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en rättssystemsteori där grundstrukturen i form av den rättvisa rätten
begränsar men samtidigt även legitimerar den lagstiftade rätten.

För att komplettera rättssystemsteorin med egenskaper som stabilitet,
rättssäkerhet, effektivitet och användbarhet i det dagliga rättslivet har jag
valt att integrera Harts lagstiftningsteori i min rättssystemsteori. Harts
lagstiftningsteori kan i mina ögon lösa de specifika problem som en
rättsteori för den lagstiftade rätten bör lösa samtidigt som den med mindre
modifieringar kan integreras med Rawls rättviseteori.

Harts lagstiftningsteori har en längre tid haft en stark ställning som ett
förklarande och legitimerande verktyg för den gällande rätten i många
rättsordningar. Det är inte konstigt då det dagliga arbetet i domstolar och
myndigheter vanligtvis präglas av ett rättspositivistiskt tänkande. En
alternativ rättsfilosofisk grund skulle helt enkelt kräva allt för mycket arbete
och skapa rättsosäkerhet. En domare kan helt enkelt inte agera ärkeängel24

eller person i ursprungsposition vid fällandet av rutinbetonade domar.
Därtill skulle inte allmänheten kunna gissa sig till gällande rätt om inte
rättspositivismen präglade det dagliga arbetet. Harts lagstiftningsteoris
styrka ligger alltså i en absolut åtskillnad mellan lagen som den är och lagen
som den borde vara. Hart hävdar visserligen att moralen skulle kunna
påverka den gällande rätten men att moralen ingalunda är nödvändig för att
utröna vad som är gällande rätt. 

Ursprunget till den lagstiftade rätten är alltså en lagstiftare. Hart menar att
legitimiteten för denna lagstiftare finns i den s.k. igenkänningsregeln. Jag
vill påstå att Harts igenkänningsregel, som den förklarats av Hart, inte är en
tillräckligt stark eller stabil legitimeringsgrund för den lagstiftade rätten i en
rättssystemsteori. Harts ursprungslegitimerande igenkänningsregel ger inte
bara tveksamma skäl för sin bindande ställning utan den är också instabil i
fortlevnad då den är beroende av yttre välvilliga ämbetsmän. Faktum är att
inte ens igenkänningsregelns ursprungliga innehåll har några egentliga krav
på sig. Hur skall då lagstiftaren legitimeras i min rättssystemsteori utan att
förstöra Harts lagstiftningsteoris värdefulla egenskaper? Jag anser att Harts
lagstiftningsteoris positiva egenskaper kan bevaras trots en förändrad
legitimeringsgrund som bättre integrerar och rättfärdigar hela den gällande
rätten i rättssystemet. Harts igenkänningsregel byts helt enkelt ut mot den
rättvisa rätten med regeln som pekar på behovet av en lagstiftare. 

Vissa rättsfilosofer skulle kanske ifrågasätta om jag verkligen har gjort en
förändring av Harts lagstiftningsteori eftersom Hart inte preciserat vilket
innehåll igenkänningsregeln kan ha? Jag menar att det är en väsentlig
förändring då Rawls rättviseteori som jag valt för den rättvisa rätten
fokuserar på ett moraliskt innehåll i form av en normativ politisk
rättviseteori. Hart och andra rättspositivister menar att Rawls rättviseteoris
innehåll enbart kan influera den gällande rättens framtida utformning men

                                                
24 Jfr. Hares preferens utilitaristiska teori med matematiskt kalkylerande ärkeänglar.
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inte är nödvändiga för att avgöra vilka bestämmelser som är gällande rätt.
Den delen av Harts lagstiftningsteori tillhör inte min rättssystemsteori.
Redan idén om ett rättssystems tre rättsformer varav den rättvisa rätten är en
del utesluter den moralexkluderande delen i Harts och andra
rättspositivisters teorier. I min rättssystemsteori får alltså den lagstiftade
rätten inte sin legitimering av sitt innehåll som den rättvisa rätten utan av
grundstrukturen som rättviseteorin förklarar.

Varken Rawls eller jag förkastar marknadsekonomin. Marknadsekonomin
kräver emellertid en åtskillnad mellan grundstrukturen och den lagstiftade
rätten. Åtskiljandet gör det möjligt för individer att arbeta för sina personliga
mål då den lagstiftade rätten skyddar äganderätten och historiskt
välförvärvad egendom. Resultatet blir att individer i rättssamhället inte
själva behöver ta hänsyn till differensprincipen eftersom den regleras av
rättssystemets grundstruktur. En konflikt med Nozick kan därmed undvikas
på den lagstiftade privaträttens område.

Harts två existensiella villkor för legala rättsordningar ingår med
modifikation vid sidan av rättssystemets övriga krav som integrerade delar i
min rättssystemsteori: 

1) Ämbetsmännen måste acceptera och godta att de är förpliktade
samt berättigade att tillämpa den mest välgrundade rättsteorin
för både den rättvisa rätten och den lagstiftade rätten. Den
rättvisa rätten och den lagstiftade rätten samt den mest
välgrundade rättsteorin måste betraktas av ämbetsmännen inte
enbart som ett handlingsmönster utan som ett rättesnöre vilket
man måste hålla sig till.

2) Den stora allmänheten måste i stort rätta sig efter den lagstiftade
rätten.

Det första villkoret följer av att ingen rättsordning eller rättssystem kan vara
stark nog att överleva en utdragen ignorering av ämbetsmän. Domare och
andra ämbetsmän måste inte bara själva följa rättssystemets gällande rätt och
den mest välgrundade rättsteorin de måste dessutom kritisera varandra när
de inte agerar i enlighet med den gällande rätten och den mest välgrundade
rättsteorin. 

Det andra villkoret följer Harts resonemang om att individer värderar och
har ett behov av ett ordnat samhälle oavsett om de moraliskt godtar vissa
lagstiftade regler. Det leder mig till slutsatsen att de offentligt konstaterbara
rättsreglerna skapar ett särskilt moraliskt godtagande att följa dessa regler.
Det gäller oavsett individers personliga moraliska värdering av reglerna.
Slutsatsen kan dock inte dras för den rättvisa rättens del då den är och måste
vara väsentligt mera rättviseorienterad än den lagstiftade rätten. Av den
anledningen hävdar jag att den lagstiftade rätten kan utvidgas utan att
behöva befatta sig med den rättvisa rättens mera rigorösa rättvisekrav med
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hjälp av en rättvis procedur presenterad i den grundläggande strukturen. En
rättvis procedur byggd på den rättvisa rätten skulle kunna förverkligas av
beslutssystem som parlamentarism eller direkt folkstyre.

4.3 Rättsutvinningsteorin

Varje rättssamhälle har behov av rättsavgöranden. Rättsavgöranden bör inte
bara sträva mot att vara konfliktlösande. Rättsavgöranden måste också
sträva efter att vara rättvisa och skäliga samt ge samhällsstabilitet och trygga
rättssäkerheten för medborgarna.
 
I rutinbetonade rättsfall behöver en domare inte en rättsutvinningsteori. De
rutinbetonade rättsfallen löser domaren genom att avgöra hur fallets fakta
passar in på den vedertagna rätten i rättssystemet. En rättsutvinningsteori
behövs däremot som en förklaring till den utvinningsbara rättens möjlighet
att ge legala lösningar på de fall där en uttryckligen i lagen föreskriven
lösning saknas eller ger oacceptabla resultat. Rättsutvinningsteorin som
porträtterar den utvinningsbara rätten i min rättssystemsteori måste såväl ge
möjligheten att lösa svåra juridiska problem som spegla den utvinningsbara
rättens legala ställning. Det förklarar att den utvinningsbara rätten inte
begränsar utan tillför rättssäkerhet.

För den utvinningsbara rätten är Dworkins teori i mitt tycke överlägsen
andra rättsutvinningsteorier då Dworkin lyckas ge lösningar på s.k. ”hard
cases” eller svårlösta fall som inte reglerats på ett tillfredsställande sätt i
lagen. Det är i sig ingen unik bedrift men Dworkin lyckas utan att påtagligt
skada rättssäkerheten. Dworkin kan sägas bygga hela sin teori på att förklara
hur rättssäkerheten inte skadas alls av ändringar i gällande rätt om
ändringarna har grund i rättsliga principer. För att Dworkins
rättsutvinningsteori skall kunna integreras i min rättssystemsteori krävs dock
att både den rättvisa rätten och den lagstiftade rättens andemeningar ingår i
den mest välgrundade rättsteorin. Det ger domare möjlighet att utvinna ny
gällande rätt genom tillämpning av rättssystemets gällande rätt. 

Genom att den mest välgrundade rättsteorin innefattar den rättvisa rätten i
min rättssystemsteori löser sig det innehållsproblem som potentiellt kunde
uppkomma i Dworkins rättsutvinningsteori då den inte själv ställer några
egentliga krav på innehåll. Dworkins idé om att rättigheter fungerar som
trumf över samhällsmål ingår också i min rättssystemsteori. Det är därför
viktigt att lagstiftaren faktiskt skapar rättsregler som tryggar viktiga
samhällsmål. Om lagstiftaren inte gör det får samhällsmålen inte det
indirekta principiella skydd de kan få genom principen om att upprätthålla
den instiftade lagen. En illvillig lagstiftare kommer emellertid inte att kunna
trygga regler som är oacceptabla gentemot den rättvisa rätten då ett indirekt
lagstiftningsskydd för sådana regler går utanför lagstiftningsmöjligheterna
då ramarna formats av den rättvisa rätten. Rättigheter givna av den rättvisa
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rätten kräver däremot inte på samma sätt som samhälleliga mål en
ursprungslegitimering eftersom de redan är legitimerade genom sitt innehåll.

Med hjälp av integreringen av Dworkins rättsutvinningsteori i min
rättssystemsteori förefaller även Harts lagstiftningsteori förstärkas. Ett
rättssäkerhetsproblem som Hart tidigare hade svårt att bemöta var
rättsrealisternas ifrågasättande av faktisk lagbundenhet då lagar kunde
begränsas eller utvidgas genom ett domstolsavgörande.25 Med Dworkins och
Rawls teorier som komplement till Harts lagstiftningsteori kan
rättsrealisternas ifrågasättande besvaras och elimineras.

                                                
25 Simmonds (1988) s. 94.
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5 Avslutning
I ett rättssystem finns tre rättsformer: den rättvisa rätten, den lagstiftade
rätten och den utvinningsbara rätten. Genom att identifiera de olika
rättsformerna kan man lättare se ett rättssystems behov och krav samt få
förståelse för skillnader i olika rättsteorier. Samtidigt ser man att flera
rättsteorier svårligen på egen hand kan spegla alla nödvändiga och åtråvärda
egenskaper i ett gott rättssystem. De separerade rättsformerna ger emellertid
möjligheten att kombinera rättsteorier som tidigare inte kunnat kombineras.
Därmed ges möjligheten att eventuellt nå en mer rättvisande bild av ett gott
rättssystem i form av en rättssystemsteori. 

Den rättssystemsteori som jag presenterat med kombinationen av Rawls
rättviseteori, Harts lagstiftningsteori och Dworkins rättsutvinningsteori skall
inte förstås som objektivt bättre än en alternativ rättssystemsteori utan som
ett exempel på en rättssystemsteori. Min avsikt har alltså varit att skapa en
rättssystemsteori speglande ett rättssystem med begränsningar som jag själv
skulle uppfatta som rättvisa och motiverade eller som Rawls uttrycker det:

 The restrictions which would so arise might be thought of as those a
person would keep in mind if he were designing a practice in which
his enemy were to assign him his place.26 

Värdet av en sådan personlig rättssystemsteori ligger i den möjliga
jämförelsen mellan verklighet och önskan, vilket är det första steget på
vägen mot göra verklighet av sina drömmar. 

                                                
26 Rawls (1997) s. 190.
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